
SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA 
INTERVENCIÓ (JL/cp) 
 
 
DECRET 
 
ATÈS de conformitat amb els articles 191 i següents de RDL 2/2004 de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, s’ha format 
l’expedient de liquidació del Pressupost General de l’exercici de 2004 constituït 
per l’Ajuntament de Sabadell i el dels seus organismes autònoms de caràcter 
administratiu.  
 
ATÈS que les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms 
municipals INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL (IAS), MUSEUS 
MUNICIPALS, ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL I SERVEI DE RECAPTACIÓ 
DE SABADELL (SERESA), estan informades favorablement per les 
intervencions delegades respectives i han estat aprovades pels seus òrgans 
competents. 
 
VIST l’informe de l’Interventor i el que disposen els articles 191 i següents de 
RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals i amb els articles del 89 al 105 del R.D. 500/1990, del 20 d'abril. 
 
Aquesta Alcaldia, en funció de les atribucions que legalment té conferides, 
 

DISPOSA: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici de 2004, 
conforme al següent resum:  
 
A) AJUNTAMENT DE SABADELL 
 
(a) Deutors pendents de cobrament:   24.042.381,25 
+ de pressupost d’ingressos, corrent: 19.059.295,28  
+ de pressupost d’ingressos, tancats: 10.464.334,10  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 445.016,97  
- Saldos de cobrament dubtós: 4.861.143,36  
- Ingressos pendents d’aplicació: 1.065.121,74  
(b) Creditors pendents de pagament:  20.055.626,55 
+ de pressupost de despeses, corrent: 14.856.366,08  
+ de pressupost de despeses, tancats: 509.406,07  
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics: 899.282,85  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 3.817.590,95  
- Pagaments pendents d’aplicació: 27.019,40 
(c) Fons líquids de Tresoreria:  17.665.172,93 
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  21.651.927,63 
(e) Rom. per a despeses amb finan. afectat:  12.058.006,17 
(f) Romanent per a despeses generals (d-e):  9.593.921,46
 



B) ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
INFORMÀTICA AJUNTAMENT SABADELL 
 
(a) Deutors pendents de cobrament:   192.438,24 
+ de pressupost d’ingressos, corrent: 192.288,24  
+ de pressupost d’ingressos, tancats:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 150,00  
- Saldos de cobrament dubtós:  
- Ingressos pendents d’aplicació:  
(b) Creditors pendents de pagament:  124.689,04 
+ de pressupost de despeses, corrent: 43.217,80  
+ de pressupost de despeses, tancats:  
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 81.471,25  
- Pagaments pendents d’aplicació:  
(c) Fons líquids de Tresoreria:  72.853,92 
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  140.603,12 
(e) Rom. per a despeses amb finan. afectat:  
(f) Romanent per a despeses generals (d-e):  140.603,12
 
MUSEUS MUNICIPALS 
 

(a) Deutors pendents de cobrament:   249.727,20 
+ de pressupost d’ingressos, corrent: 236.096,11 
+ de pressupost d’ingressos, tancats: 12.000,00 
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 1.631,09  
- Saldos de cobrament dubtós:  
- Ingressos pendents d’aplicació:  
(b) Creditors pendents de pagament:  116.079,41 
+ de pressupost de despeses, corrent: 72.234,23  
+ de pressupost de despeses, tancats: 6.467,64 
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 37.377,54  
- Pagaments pendents d’aplicació:  
(c) Fons líquids de Tresoreria:  77.491,01 
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  211.138,80
(e) Rom. per a despeses amb finan. afectat:  
(f) Romanent per a despeses generals (d-e):  211.138,80

 
 



 
ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL 
 

(a) Deutors pendents de cobrament:   39.651,91 
+ de pressupost d’ingressos, corrent: 38.742,15 
+ de pressupost d’ingressos, tancats:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 909,76  
- Saldos de cobrament dubtós:  
- Ingressos pendents d’aplicació:  
(b) Creditors pendents de pagament:  37.428,74 
+ de pressupost de despeses, corrent: 16.417,55  
+ de pressupost de despeses, tancats:  
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 21.011,19  
- Pagaments pendents d’aplicació:  
(c) Fons líquids de Tresoreria:  59.922,88 
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  62.146,05
(e) Rom. per a despeses amb finan. afectat:  
(f) Romanent per a despeses generals (d-e):  62.146,05

 
 
SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL 
 
(a) Deutors pendents de cobrament:   142.522,41 
+ de pressupost d’ingressos, corrent: 140.766,03 
+ de pressupost d’ingressos, tancats:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 1.756,38  
- Saldos de cobrament dubtós:  
- Ingressos pendents d’aplicació:  
(b) Creditors pendents de pagament:  117.526,21 
+ de pressupost de despeses, corrent: 61.587,20  
+ de pressupost de despeses, tancats:  
+ de pressupost d’ingressos:  
+ de recursos d’altres ens públics:  
+ d’altres operacions no pressupostàries: 55.939,01  
- Pagaments pendents d’aplicació:  
(c) Fons líquids de Tresoreria:  70.158,07 
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a-b+c):  95.154,27
(e) Rom. per a despeses amb finan. afectat:  
(f) Romanent per a despeses generals (d-e):  95.154,27

   
 



 
 
SEGON.- Donar compte al Ple municipal d’aquests acords en la primera sessió 
que celebri, així com remetre còpies de l’expedient  a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya, i a la Delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda de Barcelona, 
en compliment del que disposen els articles 193.4 i 5 del RDL 2/2004 de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
 
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament 
amb el secretari, que en dóna fe i el certifica. 
 
 
 
 
Sabadell, 28 de febrer de 2005 
 
 
 
 
 
 
L’alcalde         El secretari general 
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